ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โรงเรียนบางมูลนาก
ภูมวิ ทิ ยา ต�ำบลบางมูลนาก อ�ำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร

ย้อนรอยความเป็นมาโรงเรียนบาง
มูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคมเ
ป็นโรงเรียนมัธยมประจ�ำอ�ำเภอที่เก่าแก่
เป็ น โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร เดิมชื่อ
โรงเรียนประจ�ำ อ�ำเภอบางมูลนาก ตัง้ ขึน้
ราว พ.ศ.2464 โดยตั้งอยู่ ณ ศาลาการ
เปรียญ (เก่า) ของวัดบางมูลนาก เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1-3 รวม 6 ห้องเรียน มีนกั เรียน
แรกตัง้ 80 คน มีนายแก้ว อิม่ วิทยา เป็น
ครู ใ หญ่ ค นแรก ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2466 ย้ายมาท�ำการสอนทีห่ อ้ ง
แถวในตลาด ต่อมาย้ายไปท�ำการสอนที่
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีการศึกษา
2496
ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. 2497 นายเยียน
โพธิสวุ รรณ นายอ�ำเภอบางมูลนาก ด�ำริที่
จะสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ ฝั่งตะวันตก
ของแม่น�้ ำน่าน บริเวณที่ตั้งอ� ำเภอเก่า
(สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) เพราะที่ตั้ง
เดิมมีพนื้ ทีจ่ �ำกัดไม่สามารถขยายโรงเรียน
ได้ จึงมีการตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
โดยมีการเรีย่ ไร รับบริจาคเงิน เพือ่ ร่วมกัน
สร้างโรงเรียน ได้เงินทัง้ สิน้ 400,000 บาท
ท�ำการก่อสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น
12 ห้องเรียน และได้รบั เงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล 1,000,000 บาท สมทบสร้าง จึงได้
ต่อเติมอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพัก
ภารโรง และห้องน�้ำ เปิดใช้เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2499 เป็นต้นมา
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 32
ไร่ เปิดสอนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 มี จ� ำ นวนนั ก เรี ย น 2,132 คน
จ�ำนวนห้องเรียน 54 ห้อง มีครูรวมทัง้ หมด
96 คน มีวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียนคือ
“ระบบดี มี คุ ณ ธรรม น� ำ ความรู ้
มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล”
ผู้อ�ำนวยการคนปัจจุบันคือ นายมานพ
เกตุเมฆ

บ่อนเก่าซึง่ เป็นอาคารของแผนกสุขาภิบาล
ห้องแถวเชิงสะพานสุทธิรักษ์สโมสร ที่พัก
ของข้าราชการทีจ่ ะไปมาจังหวัดเพชรบูรณ์
และที่ ต ลาดสดของแผนกสุ ข าภิ บ าล
บางมูลนากตามล�ำดับ โดยเปิดสอนถึง
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีการต่อเติม
สร้ า งอาคารเรี ย นหลั ง ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม
(ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก)
เมือ่ พ.ศ. 2476 ด้วยเงินรายได้จาการแสดง
ละครเงินเรี่ยไร เงินบริจาคและเงินงบ
ประมาณ เปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-4 ในช่วงแรกของการเปิดสอนระดับ เส้นทางสูศ่ นู ย์การเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรม
มัธยมเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ในปี พ.ศ. จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)
2494 จึงเปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาเป็น
1-6 มีนกั เรียนสตรีเข้ามาเรียนในระดับชัน้ โรงเรียนมัธยมประจ�ำอ�ำเภอที่เปิดสอนมา

ยาวนานนับ 9 ทศวรรษ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการพัฒนานักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคุณภาพทางด้านวิชาการให้
อยู่ในระดับสูง ซึ่งพบว่าผลการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่เรียนจบ
สามารถสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
และสายอาชี พ ได้ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจ
อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันนักเรียนมี
การแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรมไม่เหมาะสม จากการประชุม
หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ครู ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า นักเรียน มี
ความเห็นตรงกันว่า พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะ
สมซึ่งนักเรียนได้แสดงออกนั้นมีอยู่หลาย
ประการ เช่น การพูดจาไม่สภุ าพ สูบบุหรี่
มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร ทะเลาะวิวาท
ลอกการบ้าน ทุจริตในการสอบ ไม่ทงิ้ ขยะ
ลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร มา
โรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่มี
สัมมาคารวะ ไม่มจี ติ อาสา ไม่ดแู ลรักษา
ทรัพยากรส่วนรวม ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย เป็นต้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบาง
มู ล นากฯ ได้ รั บ การหนุ น เสริ ม จาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการด�ำเนิน
โครงการสร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ น�ำไปเป็นต้นแบบ
ในการขยายผล ซึง่ สอดคล้องกับความเห็น
ของคณะกรรมการการศึกษา ครู และศิษย์
เก่าต่างได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีแนว
โน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ท�ำให้ครูในโรงเรียนเกิดการพูดคุยหารือ
ถึงสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ท�ำให้
แนวทางการแก้ไขดังกล่าว โดยมีฐานคิดใน
การแก้ปัญหาคือ “การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน ให้นกั เรียนมี
หลักชีวิตที่มั่นคงในจิตใจ พึ่งตนเอง จิต
อาสา ช่วยเหลือสังคม” ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลักที่จะ
เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน 3 ประการคือ
“ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพี ย ง” โดยให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ทั้งคณะกรรมการ
การศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ปญั หา สาเหตุ เพือ่ น�ำ

มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
โดยประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม รวมถึงได้มีการ
ก�ำหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อให้
เกิ ด การสร้ า งรู ป ธรรมของการสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย การเสริมสร้างความดี การ
เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที การพัฒนา
จริยธรรม การส่งเสริมจิตอาสา การพัฒนา
โรงเรี ย นสี ข าว โดยภาพรวมเรี ย กว่ า
“ยุทธศาสตร์ 3-6-3”

หน่วยงาน
ภาคี
สนับสนุน
นักเรียน

• ส�ำนักงานตรวจ
งานแผันดิน
• ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

ครูและเครือข่าย
ผู้ปกครอง
จิตอาสา

แผนภาพแสดงบางมูลนากโมเดล
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ภาพแสดงกลไกการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล
กระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนากโมเดล

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
“พัฒนาครู ครูร่วมคิดร่วมท�ำ
น้อมน�ำความส�ำเร็จ นิเทศก์ติดตามผล”
ตัวชี้วัด “ครูต้นแบบ”

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด “นักเรียนต้นแบบ”

ความ
ซื่อสัตย์

ความ
รับผิดชอบ

พอเพียง

ความ
ซื่อสัตย์

• ไม่เบียดเบียน
เวลาราชการ
• ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จาก
โรงเรียนและ
นักเรียน
• ไม่โกหก
และมีสัจจะ
• ไม่สร้างความ
แตกแยกในหมู่
คณะ

• ตรงต่อเวลา
• แต่งกาย
ถูกระเบียบของ
โรงเรียนและ
ทางราชการ
• จิตอาสา
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
• ยิ้ม ไหว้
ทักทาย

• ประหยัด
ทรัพยากรของ
โรงเรียน
• เสียสละ
แบ่งปัน ต่อ
นักเรียนและ
เพื่อนร่วมงาน

• ไม่พูด
ค�ำหยาบ
วาจาสุภาพ
• ห่างไกล
ยาเสพติด
• ไม่ทะเลาะวิวาท
• รักนวล
สงวนตัว
• ไม่เล่นการพนัน
• ไม่ลักขโมย ไม่
กรรโชกทรัพย์

กลไกการด�ำเนินงาน

“อัตลักษณ์สภาพแวดล้อมภายในและนอก
โรงเรียน โดยมีสว่ นร่วมกับชุมชน”

ความ
ความ
รับผิดชอบ รับผิดชอบ
• การเดินแถว/
เข้าแถว
• การวาง
รองเท้า
• กิจกรรม
หน้าเสาธง
• ระเบียบของ
โรงเรียน
• ยิ้ม ไหว้
ทักทาย
• มีสมั มาคารวะ
(อ่อนน้อมถ่อม
ตน)
• ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง
• ตอบแทนผู้มี
พระคุณ
• เชื่อฟังพ่อแม่
ผู้ปกครอง
• ขยัน อดทน
เอาใจใส่
การเรียน
• แต่งกาย
ถูกระเบียบ

• มีน�้ำใจ
เสียสละ ช่วย
เหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผล
ตอบแทน
• มีความ
พอเพียง
ประหยัด
• ประหยัด
การใช้
ทรัพยากร
ของโรงเรียน

กลไกการด�ำเนินงาน

• ภายในโรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม
• มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
พอเพียง
• มีความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กลไกการด�ำเนินงาน

ครู นักวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสา ที่ปรึกษา ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

นักเรียนปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนจัดท�ำ
โครงงานคุณธรรม การบูรณาการการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระ งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ครู นักเรียน และเครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสา

กระบวนการ กระบวนการอบรม/ประชุมสัมมนาและ
การศึ ก ษาดู ง าน ก� ำ หนดเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ชัดเจน การนิเทศก์ก�ำกับ
ติดตามและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีทีม
นั ก วิ ช าการร่ ว มวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและให้ ค� ำ แนะน� ำ
ปรึกษา และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน

กระบวนการ ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และใช้ “โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ สนับสนุนให้ครูสอดแทรกคุณธรรม
จริ ย ธรรมในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั่วโมงชุมนุม

กระบวนการ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน การมี
ส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอก
เช่น เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

ก้าวแรกกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิต
วิญญาณความเป็นครู : แม่พิมพ์
สร้างคุณธรรม จริยธรรมสูน่ กั เรียน
การขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ของบางมูลนากโมเดล ให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกีย่ วข้องทุกระดับ นับตัง้ แต่ ครู นักเรียน
ผูป้ กครอง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการให้ค�ำปรึกษา รวมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนและครู จากรายงานการสังเคราะห์
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องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบทางด้านของคุณธรรม จริยธรรม
บางมูลนากโมเดล กล่าวว่า ก้าวแรกของ
ของการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ดั ง กล่ า วคื อ
การกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู “พัฒนาครู ครูรว่ มคิด
ร่วมท�ำ น้อมน�ำความส�ำเร็จ นิเทศก์ตดิ ตาม
ผล” เพือ่ ให้เกิดครูตน้ แบบ โดยการสือ่ สาร

กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันของทุกฝ่าย และ
พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ระบบ คิ ด เพื่ อ
แก้ไขปัญหา คิดสร้างสรรค์ การสือ่ สารเชิง
ลึกในองค์กร และเปิดโลกทัศน์ เติมเต็ม

ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการศึกษา
ดูงานตัวอย่างที่ดี เพื่อให้ครูเป็นกลไก
ส�ำคัญ ท�ำหน้าที่เพาะบ่มต้นกล้าเยาวชน
คนคุณธรรม จริยธรรม ให้เติบโตงอกงาม
แข็งแรงพร้อมกับภูมคิ มุ้ กัน
ผูท้ มี่ บี ทบาทในการกระตุกต่อมคิด
และกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครูคือ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการโดยการวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อ
สร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม โดยคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้
กระบวนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและการจั ด

กระบวนการเรียนรู้ การเชือ่ มโยงความรูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
จากภายนอกให้ครูของโรงเรียนบางมูลนากฯ
เกิดการเรียนรู้กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้ น แบบ การร่ ว มกั น สร้ า งเป้ า หมาย
อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินโครงการ) ขัน้ ตอนวิธกี ารด�ำเนินการ
ติดตามสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงาน
ด้านกระบวนการในการด�ำเนิน
โครงการสร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ในการสังเคราะห์ครัง้
นี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1) การเต
รียมความพร้อม 2) การลงมือปฎิบตั กิ าร
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 3) การ
ติดตามประเมินผลและการสังเคราะห์องค์
ความรู้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม “ครู
และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา” โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อ ให้ ค รู เ ป็ น ต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
โดยเฉพาะการเติ ม เต็ ม ความรู ้ โ ดยใช้
หลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ จ ากศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) ได้แก่ หลักสูตร Managing SR School หลักสูตรผูน้ ำ� เยาวชน
จิตอาสา หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมความดี
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม การพัฒนาการ
คิดเชิงระบบ การศึกษาดูงาน/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การสัมมนาเพือ่ ประเมินตนเองและ
สื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม และ
การพาผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานไป
ศึ ก ษาดู ง าน ณ โรงเรี ย นต้ น แบบด้ า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การสื่ อ สารเชิ ง ลึ ก
ภายในองค์กร และการเสริมสร้างความ
เข้าใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งแบบกลุ่ม
ย่อยและรายบุคคล
กระบวนการเตรียมคน เป็นการ
เตรียมความพร้อมของครูและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
หลังจากนัน้ จะเข้าสูข่ นั้ ตอนการเตรียมงาน
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้อง ร่วมกันก�ำหนดอัตลักษณ์ หรือตัว
บ่งชี้ความส�ำเร็จ การพัฒนาครู นักเรียน

และสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ และกิจกรรมเพือ่ บรรลุ
สูเ่ ป้าหมาย เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ 3-6-3”
(รายละเอียดตามตาราง)
• อัตลักษณ์ครูและผู้บริหาร : ไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากนักเรียนและโรงเรียน ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบในหน้าที่ มีจติ อาสา และ
ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน
• อัตลักษณ์ของนักเรียน : ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้อง
กับอบายมุข ด�ำรงชีวติ อย่างพอเพียง มีจติ
อาสา และจิตส�ำนึกสาธารณะ
• สภาพแวดล้อมโรงเรียน สะอาด
ร่มรืน่ สวยงาม และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
นักเรียน
ขัน้ ที่ 2 ลงมือปฏิบตั กิ ารเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง

คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียน คือ ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ
และพอเพียง มีกระบวนการดังต่อไปนี้
• การจัดโครงสร้างการท�ำงานร่วมกัน
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน หัวหน้าระดับ ครูประจ�ำชัน้ และ
ครู ทุ ก คนในโรงเรี ย น คณะกรรมการ
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เครือ
ข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อเป็นกลไกใน
การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
โรงเรียน โดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน
ซึง่ ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
บางมูลนากโมเดลนั้นมีการสร้างเครือข่าย
ผูป้ กครองจิตอาสาเข้าร่วมการท�ำกิจกรรม
เช่น การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
การศึ ก ษาดู ง าน ผู ้ ป กครองมายื น รั บ
นักเรียนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า มารับไหว้
เด็กนักเรียน “ยิม้ ไหว้ ทักทาย” เป็นการ
เรียนรู้เรื่องมารยาทไทย การแสดงความ
อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน หลังจากนั้น
เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาจะเดินตรวจ
ความเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมทัง้ การ

ประชุมสรุปบทเรียนร่วมกับคณะกรรมการ
การศึกษาและทีมงานครูในโรงเรียน เป็น
ก�ำลังในการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน
และในครอบครัวเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
• การบูรณาการงานโครงการกับ
ภารกิจหลักและงานประจ�ำ โดยการบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอน 8 กลุม่
สาระ การปรับปรุงงานวินยั นักเรียนทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม งานประกันคุณภาพ
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน และการพัฒนา
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม คือ การส่งเสริมให้นกั เรียนแต่ละระดับชัน้ มีการจัดท�ำ
โครงงานคุณธรรม งานวินยั นักเรียน และ
กิ จ กรรมจิ ต อาสา โดยใช้ ก ระบวนการ
วิเคราะห์ตัวเองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อ
การสืบค้นปัญหา สาเหตุ และหาแนวทาง
ในการแก้ไข ทั้งในรูปปัญหาที่อยากแก้ไข
พัฒนาปรับปรุง และความดีที่อยากท�ำ
โดยเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีการจัดท�ำโครง
งานคุณธรรมในทุกระดับชั้น อย่างหลาก
หลายและสร้างสรรค์ เรียนรูก้ ารท�ำความดี
อย่างมีความสุข โครงงานคุณธรรมของ
บางมูลนากโมเดล มีจ�ำนวนมากถึง 108
โครงงาน (เฉลี่ย 2 โครงงานห้อง) ดัง
ตัวอย่างแยกรายละเอียดดังต่อไปนี้
• โครงงานด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
ระเบียบวินยั ได้แก่ โครงงานไหว้สวยยิม้ ใส
และโครงงานความดีนั้นท�ำได้ วินัยนั้น
มัน่ คง
• โครงงานด้านการใส่ใจเสริมสร้าง
ความดี ได้แก่ โครงงานร่วมด้วยช่วยกัน
ท�ำความดี โครงงานบ้านเด็กดี โครงงาน
วาดมือสือ่ ใจ และโครงงานกระปุกออมบุญ
• โครงงานด้านความกตัญญู ได้แก่
โครงงานมารยาทดีศรีภูมิ และโครงงา
นภ.ว.นีด้ เี พราะมีความกตัญญู
• โครงงานด้ า นความพร้ อ ม
มีจริยธรรม ได้แก่ โครงงาน Morality ท�ำดี
6 กิจกรรม
• โครงงานด้านการน้อมน�ำ จิต
อาสา ได้แก่ โครงงานปันรัก ปันน�้ำใจ
โครงงานแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง โครงงาน
ร้อยด้วยรัก ถักด้วยใจ มอบให้น้อง และ
โครงงานจิตอาสาน�ำพาแสงสว่าง
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• โครงงานด้านการพัฒนาโรงเรียน
สีขาว ได้แก่ โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน
โครงงาน Non-Smoking School และ
โครงงานพลังจิว๋ รักษ์โลก
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับ
การท�ำกิจกรรมของชมรมต่างๆ การจัดฐาน
การเรียนรูค้ า่ ยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ การจัดการค่ายเรียนรูค้ ณุ ธรรม
• การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
ภายในโรงเรี ย นสะอาดเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยและสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและพอเพียง มีความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
กิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดการเรียนรูค้ อื หลังจาก
เข้าแถวเคารพธงชาตินกั เรียนจะมีการแบ่ง
เวรกั น ท� ำ ความสะอาดบริ เ วณรอบๆ
โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�ำวัสดุมา
รีไซเคิล และมาท�ำปุย๋ อินทรีย์ ชีวภาพ ปุย๋
ที่ได้จะน�ำไปใช้รดผักที่ปลูกไว้เป็นอาหาร
กลางวันในโรงเรียน นอกจากนีย้ งั มีการจัด
ระเบี ย บวิ นั ย ในชั้ น เรี ย น เช่ น การวาง
กระเป๋า รองเท้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ก่อนเข้าชั้นเรียน และการเดินแถวเพื่อขึ้น
ชัน้ เรียน ท�ำให้นกั เรียนเรียนรูเ้ รือ่ งการสร้าง
ความมีระเบียบวินยั ในชีวติ ประจ�ำวัน
• การนิเทศก์ ติดตาม สรุปบท
เรียน การสร้างขวัญและก�ำลังใจ เสริม
หนุน แก้ไข พัฒนาเชือ่ มประสานอย่างต่อ
เนือ่ งโดยนักวิชาการ
• การประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)
สู ่ ส าธารณะ เช่ น การเข้ า ร่ ว มสมั ช ชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีการน�ำ
เสนอกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม บางมู ล นาก
โมเดล นอกจากนีย้ งั มีการผลิตสือ่ วิดที ศั น์
ดอกไม้บานสือ่ สารความดี รวมทัง้ เอกสาร
การจัดเวทีให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และการเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และการขยายผลสู่
โรงเรียนใกล้เคียง
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ขัน้ ที่ 3 สรุปบทเรียน ติดตาม ประ เมิน
ผล และสังเคราะห์องค์ความรู้
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของบางมูลนากโมเดล เป็นการด�ำเนินงาน
ควบคูก่ บั การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร สังเคราะห์
องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยทีม
นักวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการด�ำเนินงานในครัง้
นี้จึงมีนักวิชาการท�ำหน้าที่ในการพัฒนา
ให้ค�ำปรึกษา การสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการด�ำเนินงาน โดยการน�ำคณะครู
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอความก้าวหน้าและ
การสรุปบทเรียนของการด�ำเนินโครงการ
ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันคิดแก้ไข
ปัญหาและวิธีการที่จะน�ำไปสู่การด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศก์ ก�ำกับ

และติดตามอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการ
จัดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
สร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม (บางมู ล นากโมเดล) ออก
สูส่ าธารณะ อย่างต่อเนือ่ ง

ตารางแสดงบทบาทของส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล

บทบาทของ
ส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม บางมูลนากโมเดล

โรงเรียน

• งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
• แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน/นักเรียนแกนน�ำ
• สอดแทรกการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ค่ายลูกเสือ
• ครูที่ปรึกษา/ครูเวรประจ�ำวัน/ระดับชั้น
• ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ครูทุกคน
• กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน
• การจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างก�ำลังใจ
• การติดตาม/เสริมหนุน/แก้ไข/พัฒนา/เชื่อมประสานอย่างต่อเนื่องโดย
นักวิชาการ

นักวิชาการ

• การอบรมพัฒนาศักยภาพครู
• การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
• การประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
• การจัดค่ายคุณธรรมเด็กดีสร้างได้
• การจัดกิจกรรมเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การสร้างแกนน�ำ/เครือข่าย/แนวร่วมเพิ่มเติม
• การพัฒนาการคิดเชิงระบบ
• การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
• การให้ค�ำปรึกษา/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา
• การนิเทศก์ ก�ำกับ ติดตาม สร้างขวัญ/ก�ำลังใจ

ศูนย์คณ
ุ ธรรม
(องค์การ
มหาชน)

• หลักสูตร Managing SR School
• หลักสูตรผู้น�ำเยาวชนจิตอาสา
• หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมความดี
• หลักสูตรโครงงานคุณธรรม
• การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การสัมมนาเพื่อประเมินตนเองและสื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม

คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการด�ำเนินโครงการ “บางมูล
นากโมเดล”
ความซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง เป็น
อัตลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินโครงการ สร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)
ผลจากการด�ำเนินโครงการพบว่า ภายหลัง
การด�ำเนินโครงการ ทัง้ ครู นักเรียน และ
สภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั เมือ่ เทียบกับก่อนการด�ำเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
• เกิดพลังความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�ำเนิน
โครงการ ท�ำให้เกิดความรัก สามัคคีของ
ครู นักเรียน เครือข่ายผูป้ กครองจิตอาสา
และเกิดการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ
ให้กับครูในโรงเรียน และเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
ภายนอก เช่น ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และนักวิชาการทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำปรึกษา
• เกิ ดครูต ้นแบบด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน
ทัง้ ในด้านของความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
ในการด�ำเนินโครงการ อีกทั้งเป็นแบบ
อย่างในด้านคุณธรรมของความรับผิดชอบ
ซึง่ เป็นการสะท้อนความเห็นของนักเรียนว่า
ครูเข้าสอนตรงเวลา มาท�ำงานตรงเวลา ไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ มีจติ อาสาร่วมท�ำ
กิ จ กรรมกั บ นั ก เรี ย น ประหยั ด การใช้
ทรัพยากรของโรงเรียน เป็นต้น
• นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
คุ ณ ธรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ การมี
ระเบียบวินยั ความสามัคคี ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ยิม้ ไหว้ ทักทาย มีสมั มาคารวะ
โดยมีรูปธรรมคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ
ความมีระเบียบวินัย ได้แก่ การเข้าแถว
หน้าเสาธง การเข้าแถวซือ้ อาหาร การเดิน
แถวเข้าโรงเรียนและกลับบ้าน การเดินแถว
ขณะเปลีย่ นชัน้ เรียน การจัดวางรองเท้าให้
เป็ น ระเบี ย บ มารยาทและกาลเทศะ
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ช่วยพ่อแม่

ผู้ปกครองท�ำงานบ้าน การท�ำโครงงาน
คุ ณ ธรรม คุ ณ ธรรมด้ า นความซื่ อ สั ต ย์
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกัน
จากการลอกการบ้านมาเป็นการช่วยเหลือ
กันติวให้ความรู้ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอน
น้อง ท�ำให้เกิดความรักและความสามัคคี
กันในหมูค่ ณะ อันน�ำไปสูก่ ารเกิดสัมพันธภาพของนักเรียนในโรงเรียนทีด่ ขี นึ้ ปัญหา
การทะเลาะวิ ว าทลดลง นั ก เรี ย นมี จิ ต
อาสา/จิตสาธารณะเพิม่ ขึน้
• สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย น
ร่มรืน่ และน่าอยู่ เกิดจากการมีสว่ นร่วมของ
นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ นักเรียนมีการ
จัดเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน และ
บริเวณรอบๆ โรงเรียน การเก็บขยะ เก็บ
ใบไม้น�ำมาท�ำปุ๋ยชีวภาพ และการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายผูป้ กครองจิตอาสาในการ
รักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวน
การสร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) เกิดจาก
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้
• มีกระบวนการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อม “ติดอาวุธทางปัญญา” ให้กบั
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และนักวิชาการให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษา ร่วมท�ำกิจกรรมและนิเทศก์ตดิ ตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการหนุนเสริมความรู้
เปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ครู
และนักเรียน และงบประมาณในการเอื้อ
อ�ำนวยการท�ำกิจกรรม
• มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างและพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการสร้ า ง
โรงเรี ย นต้ น แบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(บางมูลนากโมเดล)
• พลังความร่วมมือและการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยการมีส่วนร่วมในลักษณะการรับฟัง
ความเห็นจากล่างขึ้นบน (Bottom-up)
จากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร และเด็กร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมน�ำเสนอ และร่วมรับความ
ส�ำเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ โดยมีครูเป็นผู้
เสริมหนุน อ�ำนวยความสะดวก และเชือ่ ม
ประสาน
• มีการบูรณาการการด�ำเนินงาน
ของโครงการกับภารกิจหลักของโรงเรียน
อาทิ บูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ำกิจกรรมชมรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน
คุณธรรม และงานประกันคุณภาพ
• มีผู้น�ำและครูที่ดีทั้งในด้านการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ความมุ่งมั่น
และตัง้ ใจจริง ความสามัคคีเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจ
เดี ย วกั น ความเสี ย สละและการมี จิ ต
วิญญาณความเป็นครูโดยแท้ การพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ตนเองและวิ ธี ก ารท� ำ งานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเปิ ด ใจยอมรั บ การ
เปลีย่ นแปลง
• มีระบบการนิเทศก์ก�ำกับ และ
ติ ด ตามงานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ในขณะที่
นักเรียนส่วนมากก็มีทุนทางสังคมและทุน
ทางปัญญาที่ดี กล่าวคือ มีความมุ่งมั่น
มานะพยายามที่ จ ะร่ ว มเป็ น ฟั น เฟื อ ง/
เครื่ อ งจั ก รในการขั บ เคลื่ อ นโครงการนี้
ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการ
ด�ำเนินงาน กิจกรรมและโครงงานคุณธรรม
ของนั ก เรี ย นมี ค วามหลากหลายและ
สร้างสรรค์ สร้างกระแสการท�ำความดีได้
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะกิ จ กรรมด้ า นจิ ต อาสาและ
สาธารณะประโยชน์ จนกระทั่งเกิดการ
ขยายผลความร่วมมือต่อไปยังชุมชนและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ มี
คณะกรรมการสถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็งอีกด้วย
• เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองจิ ต อาสา
และพ่อค้าแม่คา้ ในโรงเรียนเข้ามาร่วมผนึก
ก�ำลังเพือ่ ช่วยขับเคลือ่ น บางมูลนากโมเดล
รวมทั้งการสื่อสารเชิงลึก นิเทศก์ติดตาม
ให้กำ� ลังใจ เป็นทีป่ รึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา
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